S arcibiskupem Graubnerem o restitucích v AO (zkráceno)
Celkem se podalo za Arcibiskupství, kapituly a 418 našich farností 652 žádostí, což
činí 42 000 hektarů lesů a 5000 hektarů polností, luk, rybníků a dalších ploch. Požádali jsme o 206 staveb, což jsou většinou hájenky, a stavby spojené s hospodářstvím.
Mnohé z nich jsou ve špatném stavu či dokonce na zbourání. Požádali jsme i o zámek
v Kroměříži, který nebudeme sami provozovat, ale bude pokračovat spolupráce s Národním památkovým ústavem, který jej dnes spravuje.
K hospodaření s lesy a statky jsme zřídili s.r.o.-Arcibiskup. lesy a statky Olomouc.
Společnost nebude lesy pronajímat velkým firmám, ale bude sama hospodařit. Bude
nabízet práci místním živnostníkům v lesnických profesích, kteří dnes většinou pracují jako subdodavatelé pro velké firmy. Věřím, že to bude pro ně lepší.
Na začátku roku jste už dostali první splátku finanční náhrady. Co s ní děláte?
Finanční náhrada za nevydaný majetek je určena k vytvoření základny pro samofinancování v budoucnosti. To znamená, že tyto peníze nemůžeme utratit na provoz nebo
opravy, ale musíme je rozumně investovat, aby jejich výnos časem nahradil dnešní státní dotaci. Prakticky to znamená, že peníze nemůžeme mít v jedné bance, ale musíme
je rozložit do více druhů investic. Neriskujeme a držíme se konzervativnějších investic. Část budeme investovat také do majetku.
Kdo bude spravovat farní majetky a na co se použije jejich výnos?
Většinou se budou pronajímat místním zemědělcům, ale pod centrálním diecézním
dohledem. Pro využití výnosů bude stanovený klíč, protože některé majetky dříve
sloužily k obživě kněží, jiné k opravám kostelů. Některé farnosti byly poměrně bohaté, jiné neměly nic. Proto podle velikosti majetku, ale i počtu věřících, budou farností přispívat na platy, ale taky pomáhat slabším.
Církev se doposud asi z poloviny financovala sama především ze sbírek a sponzorských darů. V tom musí pokračovat. Restituce mají nahradit státní dotace na provoz,
tedy především platy zaměstnanců. Různé sbírky a příspěvky z farností například na
Charitu, školy, seminář, misie a společné aktivity budou pokračovat. I nadále se
musejí farnosti starat o své kostely, ale zároveň musejí být farnosti k sobě navzájem
solidární a navzájem si pomáhat.

Týden modliteb za mládež (6.–13. 4. 2014)
Obracím se na vás s prosbou, abychom společně v ČR jeden týden věnovali modlitbě za
mladé. Cíle tohoto týdne jsou tři:

doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, protože
„bez Božího požehnání marné lidské namáhání“,

pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,

vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.
Jménem všech spolupracovníků ze Sekce pro mládež vám děkuji za všechno, co pro
mládež děláte, a za to, že jako dobří pastýři vedete mladé lidi ke Kristu Ježíši.
Brožurku k Týdnu modliteb za mládež najdete na: tmm2014.signaly.cz/text.pdf.
P. ThDr. Jan Balík Ph.D., ředitel Sekce pro mládež ČBK

FARNÍ ZPRAVODAJ
farnosti Velké Karlovice

číslo 27 březen 2014
Půst -„Čiň pokání a věř evangeliu“(Mk 1,15)
„Bez Boha se rozum stává podobným zvěři a
démonům; vzdálen od své přirozenosti touží
po tom, co je mu cizí“ Neoprávněná žádostivost je proti přirozenosti, a tak je lidská bytost
ovládána vášnivostí, životem smyslů. Proto askeze především zneškodňuje vášně, aby odstranila protibožské sklony, které oddalují od Boha. Podstatu této terapie lze pochopit na svátosti pokání. Zpověď obsahuje vyznání vin a následné
rozhřešení. Vyznání viny přináší ulehčení, ale jak učinit, aby vina nebyla? Špatné svědomí není jen výčitkou ze spáchaného provinění, ale také steskem po
ztracené nevinnosti. Člověk hledá odpuštění, ale v hloubce touží po zahlazení
zla, a toto zrušení, po němž tolik touží, vyžaduje, aby přistoupil ke svátostnému
odpuštění. Jedině svátostné rozhřešení vinu nenávratně ruší a přináší úplné uzdravení. Ovšem stát se znovu svobodný, znamená umět využít svou minulost, i
když je hříšná, k vytváření nevinnější přítomnosti; znamená to schopnost překročit pasivní vnímavost duše a její podléhání automatismům k tvůrčím činům
svátostně uzdraveného ducha. Schopnost nepodléhat už těmto automatismům
znamená stát se pánem svého osudu, otevřít se osvobozujícímu působení božských energií.
(P. Evdokimov - Epochy duchovního života)

Program na půst a svatý týden
Denně kromě neděle - meditace z knihy Výzva lásky
Středy 17.30 - křížové cesty
Pátky 18.00 - dětské křížové cesty
Neděle 9.00 -10.20 - postní adorace
19. března - svatý Josef, mše 18.00 za všechny zemřelé a živé Josefy a Josefky
24. března - Den modlitby a postu za zabité misionáře, mše 18.00
25. března - Zvěstování Páně - Den modliteb za úctu k životu, mše 18.00
5. dubna - Děkanátní setkání mládeže Rožnov pod Radhoštěm 9.00
5. dubna - předvelikonoční svátost smíření Karolinka a N. Hrozenkov 16-18.00
6. dubna - předvelikonoční svátost smíření V. Karlovice 15.00-17.00
6. - 13. dubna - Týden modliteb za mládež
17. dubna - Zelený čtvrtek mše v 18.00
18. dubna - Velký pátek obřady v 17.30
19. dubna - Bílá sobota adorace 8.00-19.00, mše v 19.30
20. dubna - Velikonoční neděle mše 8.00 a 10.30 /svěcení velikonoč. pokrmů/
21. dubna - Velikonoční pondělí mše v 8.00

Poslechněte si:

Slovenského kněze Mariana Kuffu jsme představili
ve FZ v roce 2010 - věnuje se pastorační práci s lidmi na okraji společnosti. O otci Kuffovi se mluví, jako o „matce Tereze
v kalhotách“ a se svým charizmatem se jezdí podělit na přednášky i do ČR.
Záznam přednášky ve Zlíně z ledna 2014 je k dispozici na:
http://www.duchovniobnova.cz/ke-stazeni/

Přípravy na opravu našeho kostela
Letos v únoru bylo zahájeno přípravné jednání k opravám kostela. Opravy se budou týkat krytiny střechy, pláště kostela a generální oprava varhan. Již byli přizvání památkáři ze Vsetína a Kroměříže, a na varhany organolog z Olomouckého
arcibiskupství. Podle prvotního průzkumu půdy kostela bylo zjištěno, že krovy
střechy jsou v celkovém dobrém stavu. Více však budeme vědět až po detailnějším průzkumu. Zároveň se střešní krytinou, která již potřebuje výměnu šindelů,
se chystá i výměna šindelů po celém obvodu kostela. Co se týká varhan, tak poslední zaznamenaná oprava byla provedena v roce 1948. Arcibiskupský organolog po prozkoumání varhan doporučil jejich celkovou opravu. Jelikož je kostel (a
tedy i varhany) kulturní památkou musí být vše projednáváno s příslušnými památkáři. V letošním roce budou probíhat přípravné projektové práce a bude podána žádost o dotace na celou opravu z projektu Norských fondů. Samotná realizace
prací bude probíhat až po přislíbení zmíněných dotací v příštím roce.

Z farní rady

Otevřené brány - náš kostel se zapojí do tohoto projektu ZK ve spolupráci s obcí VK; průvodci z řad studentů absolvují školení ve
Zlíně; kostel bude otevřen denně o prázdninách, červen a září jen víkendy
Tisk materiálu k 260 let kostela - pohlednice farní rada nedoporučila; připraví
se k tisku informační buklet o kostele s nákladem přes 1000 ks (text o historii,
architektuře, fotky), text připraví Zvěřinová
Pěší pouť na poděkování za 260 let kostela - státní svátek 8. 5. čtvrtek - v 8
hod. sraz a požehnání poutníků u kostela; trasa: od kostela ke kapličce Na Štrčkové, kaple na Javorníčku, kaplička na Koncové, sestup ke kapli v Tísňavách,
přes Lopušánky do Podťatého ke kapli P. M. Růžencové, kde bude mše sv. pro
celou farnost nejen poutníky v 16 h., možnost dojezdu auty, návrat individuálně
Informace o topení - projekt zaplatí obec VK, realizaci provede v červnu firma
Jiří Podešva
Tábor pro mládež a starší ministranty - mládežnické centrum Příchovice u
Tanvaldu na týden od 14. 7. s programem od tamních animátorů, s účastí o. Rastislava (děti si platí cestu, ostatní farnost)
Tábor pro scholu - na faře v Pozděchově, organizace A. Špalková, začátek července (1. týden)

Nemocniční kaplani ve Vsetínské nemocnici
Ve středu 15. ledna 2014 při Ekumenické bohoslužbě v nemocniční kapli sv. Růženy ve Vsetíně, byli na základě Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví, uzavřené mezi ČBK a ERC, vysláni za katolickou církev P. Vitáskem, biskupským
delegátem pro pastoraci nemocných při AO do krajské Nemocnice Vsetín dva
nemocniční kaplani: pan Mgr. Jan Mokrý z Huslenek a slečna Bc. Marta Koňaříková z Hovězí. Oba kaplani obdrželi od Mons. Graubnera jmenovací dekrety.
Nemocniční kaplan / kaplanka se věnuje nejen pacientům v nemocnici, ale také
jejich příbuzným a zaměstnancům nemocnice. Podle dekretu pracuje v nemocnici
nebo také v jiných zdravotnických a sociálních zařízeních. Jeho pracovní náplň je
stanovena samostatným dokumentem a pastoračně podléhá místnímu děkanovi.
Spolupracuje se společenstvím rodin, seniorů, mládeže a Maltézské pomoci,
z jejichž řad pocházejí dobrovolníci spolupracují při návštěvách nemocných či
organizaci bohoslužeb v nemocnicích a dopravě či doprovodu pacientů na bohoslužby. Nejedná se tedy o kaplana jako kněze ve větší farnosti, proto tuto funkci
mohou vykonávat i ženy; pracují také i v jiných oblastech, např. ve vězenství,
školství, atd.
Nemusíte mít strach se obracet na tyto naše kaplany. Přes ně se můžete také obracet na kněze, kteří zprostředkují specifickou službu v nemocnici (svátost smíření
a svátost nemocných), nebo přítomnost duchovních jiných křesťanských církví.
Jmenovaní jsou v nemocnici přítomni: sl. Koňaříková (736 443 149) pondělí a
středa v odpoledních hodinách a pan Mokrý (731 894 043) v úterý a ve čtvrtek.
DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE - MUČEDNÍKY (24. března)
24. březen je dnem výročí zabití Mons. O. A. Romera, arcibiskupa v San Salvadoru. Nebyl mučedníkem, který by násilnou smrt vyhledával, ale přijal ji a před svým
osudem neutíkal. Nezavíral oči před skutečností, která ho obklopovala, a Církev
tak přivedl k těm, kteří ji potřebovali, kteří bojovali za to, aby se osvobodili od
útisku.
„Pamatovat na tyto naše bratry a sestry – biskupy, kněze, řeholníky, řeholnice a
laiky – kteří zemřeli při výkonu své misijní služby, a modlit se za ně, je pro celou
Církev povinností vděčnosti a pro každého z nás podnětem k tomu, abychom stále
odvážněji svědčili o své víře a naději v Toho, který na kříži navždy přemohl svou
láskou moc nenávisti a násilí“ (Benedikt XVI.).
Mysleme na to, že za každým misionářem, který byl mučen, zabit, unesen či pronásledován se skrývá utrpení jeho komunit, nejistota každého všedního dne. Každodenní mučednictví mnoha křesťanů, kněží, řeholníků, řeholnic, katechetů by
nám mělo napomoci přejít práh pouhé informace a opustit úlohu roztržitých diváků. Misionáři zabití pro věc evangelia nám připomínají, že není čas jen prázdně
čekat. PROTO DEN MODLITBY A POSTU!
V křesťanské tradici jsou modlitba a půst skutky lásky a sdílení s Bohem a s Církví.
Prožívat je právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal
všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které ještě i dnes žijí
v prostředí diskriminace a pronásledování.

